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Online pedagógus műhelyek 
2021. szeptember-december 

 
 
 

 
 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
 
 

 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is online műhelyek sorozatát indítja pedagógusok számára. A műhelyekre 
várjuk azokat a kollégákat, akiknek intézményei az éves igényfelmérőben jelezték 
szakmai szolgáltatási igényüket, és azokat is, akikben csak most fogalmazódik meg 
az érdeklődés. 

 
A jelentkezés menete: 
 
1. Kérjük, válassza ki a programnaptárból az Önnek tetsző programokat! 
2. Jelentkezzen a regisztrációs felületen, 
3. A program előtt egy nappal elküldjük Önnek a meghívót (Teams felület), 
4. Az emailben kapott linkre kattintva tud majd belépni az online programra.  
 
A legalább 4 műhelyfoglalkozáson résztvevők számára 5 órás igazolást állítunk ki, amely  
a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja szerint a 120 órás kötelező 
továbbképzésbe beszámítható. 

 
 

Jelentkezés az online szaktanácsadói programokra: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform 

 
Ha kérdése van, kérjük, hívja a 06-1/477-3162 telefonszámot! 

Várjuk online programjainkon! 
 
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform
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Online pedagógus műhelyek 2021. szeptember-december 

Programnaptár 
 
 

Dátum Nap Időpont A műhely címe Ismertető Szaktanácsadó(k) neve 

augusztus 24. KEDD 14.30-
16.00 

"Kezdődik az iskola" bevezető 
előadás tanítóknak 

Az általános iskolák első osztályaiba beiratkozott 
gyermekek tanulási képessége évről évre nagy szórást 
mutatA bevezető előadás keretében szaktanácsadóink 
támpontokat adnak a hatévesek iskolakezdésének 
progresszív megközelítéséhez.  

Demeter Gáborné - Lakatosné 
Wéber Erika – Tanító 
szaktanácsadók 

szeptember 7. KEDD 
14.30-
16.00 

Matematika évindító Felkészülés a tanévre, módszertani ötletek megosztása 
Fodor Emese - Gál Györgyné - 
Villányiné Stáhl Márta - Lehőcz 
Mária 

szeptember 8. SZER 
14.30-
16.00 

Természettudomány évindító Felkészülés a tanévre, módszertani ötletek megosztása 
Lehőcz Mária - Téliné Nagy 
Emese 

szeptember 20. HÉTF 15.00-
16.00 

Mérések, képességek 
megismerése, differenciálás - 
tanítóknak 

Mérések alapján a gyermekek képességeinek 
megismerése, az erre épülő differenciálás formái, 
színterei, az első tanév időbeli ütemezése, a tanulást 
előkészítő időszak hatékony megszervezése, esetek 
elemzése, fejlesztés / terápiák ajánlása. 

Lakatosné Wéber Erika - Tahiné 
Molnár Judit - Tóthné Göndöcs 
Zsuzsanna 

szeptember 23. CSÜT 15.00-
16.00 

Sutori - egy együttműködést 
segítő online prezentációs eszköz 

A Sutori, egy tanárok által épített oktatási és 
prezentációs eszköz, amelyben történeteket 
mondhatunk el diákjainknak.  A prezentációban egy 
idővonal mentén különféle tartalmat (dokumentum, 
táblázat, űrlap, dia, rajz, térkép) lehet beágyazni, 
szerkeszteni és megosztani. 

Soproni Gábor 

szeptember 29. SZER 15.00-
16.00 

Differenciálás és értékelés Gondolkodjunk együtt a differenciálásról, a személyre 
szabott feladatokról és a tanulás támogató fejlesztő 
értékelésről! 

Nagy Marianna 
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Dátum Nap Időpont A műhely címe Ismertető Szaktanácsadó(k) neve 

szeptember 30. CSÜT 15.00-
16.00 

Készítsünk GoogleDrive űrlapot! Ezzel az egyszerű kis programmal megkönnyíthetjük a 
kapcsolattartást. Nagyon jó eszköz többek között 
kérdőívek, regisztrációs űrlapok, kapcsolatfelvételi 
adatlapok, iskolai tesztek és felmérések gyors 
létrehozására. Többféle kérdéssablonból 
választhatunk, melyekből gyorsan és egyszerűen 
kérdéssort, feladatsort varázsolhatunk, képet, ábrát 
illeszthetünk be. A válaszok begyűjtését is elvégzi a 
program, amennyiben létrehozzuk az erre szolgáló 
űrlapot. 

Andok Zsuzsa 

október 4. HÉTF 15.00-
16.00 

A tananyag átrendezése, 
lemaradások csökkentése - 
tanítóknak 

A pandémiás időszak alatt létrejött lemaradásokat 
valamilyen módon be kell hozni a következő 
tanév(ek)ben. Ennek tervezéséhez próbál segítséget 
adni a műhely. 

Lakatosné Wéber Erika - Tóthné 
Göndöcs Zsuzsanna - Keszei 
Dalma 

október 7. CSÜT 15.00-
16.00 

IKT alkalmazások 1. Tanárok számára hasznos online alkalmazások 
megismerése 

Őriné Simonovics Andrea 

október 13. SZER 14.00-
15.00 

Hogyan legyünk Zöld óvoda?  A műhely bemutatja a Zöld Óvodák tevékenységét, és 
segítséget ad a Zöld Óvoda pályázat benyújtásához is. 

Somogyiné Hang Tünde 

október 13. SZER 15.00-
16.00 

A fizika szertár rendezése, 
egyszerűbb kísérletek 

Módszertani segítség a szertár rendbetételére Lehőcz Mária 

október 14. CSÜT 15.00-
16.00 

A szabad tanulásszervezés 
alapjai 

A Stationenlernen (állomásokon való tanulás) módszer 
lehetőséget nyújt a tanárok számára, hogy saját 
irányító szerepükből egy kicsit hátra lépjenek, a 
tanórán megfigyelőként és segítőként vegyenek részt 
és diákjaiknak nagyobb önállóságot biztosítsanak. 

Fábián Krisztina 

október 26. KEDD 15.00-
16.00 

Módszertani, értékelési és 
szemléletbeli megoldások az első 
osztályban - tanítóknak 

Módszerek egyes tanórákon (matematika, magyar), 
kétévenkénti kimeneti követelmények, szemléletváltás 
a fejlesztésben, együttműködés a szülőkkel. 

  

Meszéna Tamásné - Demeter 
Gáborné 

november 8. HÉTF 15.00-
16.00 

A "Szófoci" módszer ismertetése 
- részösszefoglalás, összefoglalás 

A földrajz összefoglaló óráimon a diákjaim nagyon 
szereti és kérik is a "Szófoci"-val való összefoglalást. 
Észre sem veszik, hogy vége az órának, annyira 

Schweinberthné Kecskés Judit 
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Dátum Nap Időpont A műhely címe Ismertető Szaktanácsadó(k) neve 

belemerülnek a "játékba". Közben folyamatosan 
figyelnek, egymással együtt működnek. Ezt egy 
"hagyományos" összefoglalás esetében nehéz volt 
elérnem. Szinte minden olyan órán alkalmazható, ahol 
elméleti ismeretek összefoglalása történik. Így minden 
érdeklődő kollégát szívesen várok szaktól függetlenül.  

november 9. KEDD 15.00-
16.00 

IKT alkalmazások 2. Tanárok számára hasznos online alkalmazások 
megismerése 

Őriné Simonovics Andrea 

november 10. SZER 15.00-
16.00 

Az óvodavezetés rejtelmei a 
gyakorlatban - kezdő vezetőknek  

Mit tegyünk, és mit ne a gyakorlatban, annak 
érdekében, hogy jó óvodavezetővé váljunk - akit mások 
szívesen követnek. 

Weizer Józsefné 

november 11. CSÜT 15.00-
16.00 

Online alkalmazások az angol 
tanítás segítésére 

Hasznos alkalmazásokat, weboldalakat mutatok be, 
melyeket jelenléti vagy online tanórán is jól 
használhatunk. 

Lombosi Nikolett 

november 15. HÉTF 15.00-
16.00 

Tehetségkapu tájékoztató Az online felület megismerése, regisztráció módja, 
egyéb tudnivalók 

Póla Gábor 

november 16. KEDD 15.00-
16.00 

Az eDIA elektronikus 
diagnosztizáló rendszer 
használata  

A rendszer remek visszajelzést ad tanítványaim 
matematikai, természettudományos, és szövegértési 
kompetenciáiról. A gyerekek induktív gondolkodását és 
idegennyelvi képességeit mérő elemei is vannak. 
Mindezeket megismerhetik az érdeklődők a műhely 
keretében. 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

november 18. CSÜT 15.00-
16.00 

A tehetséggondozás lehetőségei 
a művészetoktatásban 

Ötletek, tapasztalatok az alapfokú művészetoktatásban 
a tehetséggondozás területén: tehetségprogramok 
kidolgozása, csatlakozás a tehetségponthálózathoz, 
pályázati munka, tehetségnapok, komplex művészeti 
programok  

Vidáné Kresz Beáta 

november 22. HÉTF 15.00-
16.00 

Társas készségek fejlesztése - 
érzelmi intelligencia, 
csoportszervezés 

Játékos gyakorlati ötletek, tanítási órákba beépíthető 
interaktív elemek a komplex személyiségfejlesztés és 
tanulási képességek szolgálatában 

Meszéna Tamásné 
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Dátum Nap Időpont A műhely címe Ismertető Szaktanácsadó(k) neve 

november 24. SZER 15.00-
16.00 

Nevessen a smiley!  :) A 
kompetenciamérés 
eredményeinek értékelése 

Bemutatom a kompetenciamérés értékelésének 
folyamatát és tapasztalatommal támogatom az adott 
iskola eredményeinek együttes áttekintését.  

Villányiné Stáhl Márta 

november 24. SZER 15.00-
16.00 

Az ének-zenéhez kapcsolódó 
digitális tudás bővítése  

Mit érdemes megtartani tanórai keretek között az 
online oktatás során szerzett tapasztalatokból 

Főbusz Nóra 

december 1. SZER 15.00-
16.00 

Interaktív munkalapok készítése 
Liveworksheets programmal 

Az ingyenes program segítségével saját interaktív 
munkalapokat készíthet, vagy használhatja azokat, 
amelyeket más tanárok osztanak meg. A 
feladatlapok hangokat, videókat, fogd és vidd 
gyakorlatokat, nyilakkal való csatlakozást, 
feleletválasztós lehetőséget, de akár 
beszédgyakorlatokat is tartalmazhatnak. 

Gál Györgyné 

 
 
 

Jelentkezés az online szaktanácsadói programokra: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform 

Ha kérdése van, kérjük, hívja a 06-1/477-3162 telefonszámot! 

Várjuk online programjainkon! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform

